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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati:16.00
GEÇİCİ BAŞKAN: Özcan ULUPINAR (Zonguldak)
GEÇİCİ BAŞKAN - Alt komisyonumuzun değerli üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, değerli basın
mensupları; hepinizi selamlıyorum.
Yeterli çoğunluğumuz vardır.
Forex Piyasasındaki Mağduriyetlerin İncelenmesi ve Araç Muayene İstasyonlarında Para Üstünü
Alamamaktan Kaynaklı Sorunların İncelenmesiyle İlgili Alt Komisyonumuzun ilk toplantısını en yaşlı
üye sıfatıyla açıyorum.
Herkese hoş geldiniz diyorum.
Bugün burada toplanmamızın nedeni, toplantı davet yazısında da belirtildiği üzere Alt Komisyon
Başkanını seçmek ve çalışma takvimini belirlemektir.
Hepinizin bildiği gibi, Dilekçe Komisyonu olarak 1/6/2016 tarihli toplantımızda Forex Piyasasındaki
Mağduriyetlerin İncelenmesi ve Araç Muayene İstasyonlarında Para Üstünü Alamamaktan Kaynaklı
Sorunların İncelenmesiyle ilgili bir alt komisyon kurulması kararı almıştık.
Bugün burada ilk toplantımızı yaparak hem Başkanımızı seçeceğiz hem de çalışma takvimimizi
belirleyeceğiz.
Şimdi, bir arkadaşımızın Başkanlığımıza iletmiş olduğu bir önerge vardır, okutuyorum:
Forex Piyasasındaki Mağduriyetlerin İncelenmesi ve Araç Muayene İstasyonlarında Para Üstünü
Alamamaktan Kaynaklanan Sorunların İncelenmesiyle İlgili Dilekçe Alt Komisyonunun Geçici
Başkanlığına
Alt Komisyon Başkanlığı için Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ı aday olarak gösteriyorum.
Arz ve teklif ederim.
Osman Mesten
Bursa
GEÇİCİ BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
(Oturum Başkanlığına Başkan Özcan Ulupınar geçti)
BAŞKAN - Teşekkür ederim, hayırlı olmasını diliyorum, Allah utandırmasın.
Gündemimizdeki diğer konu olan çalışma takviminin belirlenmesine geçmeden önce
Komisyonumuzda görevli yasama uzmanlarımız tarafından hazırlanan bilgi notuna göre sizleri konu
hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum.
“Foreign” ve “Exchange” kelimelerinin kısaltılmışı olan Forex ya da FX kelime anlamı olarak
“döviz takası” demektir. Bir ülke para biriminin başka bir ülke para birimine çevrildiği ve döviz
ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade etmek için “Forex” tanımını kullanılmaktadır.
Ülkemizde, Forex piyasasında işlem yapan bireysel yatırımcıların yüzde 87’si tasarruflarını kaybetmiş
durumdadır. Bu istatistik, bizzat Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı tarafından 2014 yılı Aralık ayında
açıklanmıştır. Yüzde 87’ye yükselen kayıp oranı, Forex piyasasının şu an için güvensiz ve son derece
tehlikeli olduğunu göstermektedir. Bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu, Forex piyasası hakkında
bilgisiz ve tecrübesiz olduklarından, aracı kurumların insafına terk edilmiş durumdadırlar. Aracı
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kurumlar saldırgan pazarlama teknikleri kullanarak müşterilere yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgiler
verebilmekte, finansal okuryazarlığı olmayan müşterileri hataya sevk edebilmektedirler. Burada sorunu
genel olarak tanımlamamız gerekirse, Forex piyasasının çok yeni olması nedeniyle bireysel yatırımcının
fazla bir bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Ayrıca, yetkili yetkisiz aracı kuruluşlar tarafından bireysel
yatırımcılara risksiz, yüksek kârlı bir yatırım aracı olarak tanıtılmaktadır. Özellikle telefonla kurulan
iletişim ve hesap açma, işlem yapma üzerine bina edilen bu ilişki daha sonra yaşanacak sorunların
ispatında büyük sorunlara neden olmaktadır.
Çalışma takvimimizin belirlenmesi, yani yol haritamızın çizilmesi bağlamında siz değerli
milletvekillerimizin de görüşleri doğrultusunda öncelikle Sermaye Piyasası Kurumundan bilgi
talep edebiliriz. Daha sonra, Ankara’da ikamet eden mağdurlar varsa eğer onları dinleyebiliriz.
Ayrıca kurumlardan da belki birkaç tanesinden temsilci çağırabiliriz. Maliye Bakanlığı, MASAK,
tüketici dernekleri ya da ilgili sivil toplum örgütlerinden de katılımcıları hep birlikte ya da ayrı ayrı
dinleyebiliriz. Bu konuyla ilgili devam etmekte olan ya da sonuçlanmış adli yargıda dava veya davalar
var mı onlara bakabiliriz.
Şimdilik benim önerilerim bunlar. Siz değerli vekillerimizin görüşleri nelerdir? Görüş belirtmek
isteyen arkadaşımız varsa söz verebiliriz.
BÜLENT ÖZ (Çanakkale) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun.
BÜLENT ÖZ (Çanakkale) – Sizin de bahsettiğiniz gibi, SPK’dan ve çeşitli kurumlardan, ilgili STK
ve kurumlardan bilgi alınarak daha detaylı bilgi alarak neler yapabileceğimiz ve yargıya başvurulmuş,
mahkemeye iletilmiş dosya var mı, başvuru var mı noktasında, ancak sizin de söylediğiniz gibi o
şekilde bir yol haritası çizilebilir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vekilim.
BÜLENT ÖZ (Çanakkale) – Rica ederim.
BAŞKAN - Alt komisyonumuzun ilgilendiği bir diğer konu da araç muayene istasyonlarında para
üstünü alamamaktan kaynaklı sorunların incelenmesidir. Komisyonumuza başvuran bir vatandaşımız,
araç muayene istasyonlarında, muayene ücretinin nakit olarak tahsil edilmesinden dolayı zaman
zaman bozuk para olmadığı gerekçesiyle vatandaşa kuruşlu para üstünün verilmediğini, ülkemizde
milyonlarca araç olduğu düşünülürse karşımıza çok büyük bir meblağ çıktığını ifade ederek nakit
ödeme seçeneğinin yanı sıra kredi kartı ve İnternet üzerinden ödeme imkânının da sağlanmasını
talep etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile TÜVTÜRK’ten
yetkililer çağrılarak konuya çözüm aranabilir diye düşünüyorum. Bu konuda da görüş belirtmek isteyen
arkadaşımız varsa dinleyebiliriz.
Toplantı günümüzü belirledik mi, belli mi arkadaşlar?
BÜLENT ÖZ (Çanakkale) – Belli değil.
BAŞKAN – Peki.
Toplanacak olursak ilk toplantımızda ilgili kurumlardan konu hakkında bilgi alınmasına, aksi
kararlaştırılmadığı sürece alt komisyon toplantılarının basına açık olmasına, gerek görülmesi hâlinde
diğer kurumlardan geçici olarak uzman görevlendirilmesine, alt komisyon toplantılarında tam tutanak
tutulmasına, alt komisyon üyesi milletvekillerinin de görüşleri dikkate alınarak toplantı gündemi
hazırlama ve davet edilecekleri belirleme hususunda Alt Komisyon Başkanına yetki verilmesini ve
bütün bunlarla ilgili karar verilmesini oylarınıza sunuyorum değerli arkadaşlar: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Değerli arkadaşlar, değerli milletvekillerimiz; gündemimizdeki konuları bitirmiş bulunuyoruz.
Gösterdiğiniz sabır ve anlayıştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantımızda
görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Toplantı tarihini şimdi belirlememiz gerekmiyor sanırım, daha
sonra haber vereceğiz.
Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, hayırlı, uğurlu olsun.
Kapanma Saati: 16.09
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